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Dissabte

Aquests dies i en els llocs habituals d’informació pública, Bany-Al-Bahar ha
anunciat la presentació, per al proper cap de setmana, del dictamen pericial
geogràfic que va encarregar al Dr. Xavier Campillo sobre els camins d’es
Rafal i Planícia. La novetat és que la presentació tendrà lloc a Esporles,
Puigpunyent, Estellencs i Banyalbufar, considerant que els quatre pobles
estan perjudicats per l’actual tancament d’aquests camins.
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Diumenge

Despús-ahir va néixer una banyalbufarina, és diu Valentina i és filla de Pablo
Useleti i Paula Meléndez, que fa més de deu anys que arribaren a
Banyalbufar provinents de Colombia. Enhorabona a tota la família,
especialment als padrins materns que també resideixen entre nosaltres.
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Dimarts

L’any passat per aquest temps, anunciàvem que a Banyalbufar s’acabava de
tallar la primera palmera afectada per la plaga de l’escarabat “morrut roig”.
Idò bé, sembla que de llavors ençà ja són més d’una dotzena les palmeres
afectades i que la majoria s’han hagut de tallar.
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Dijous

Parau atenció als següents actes: Demà dia 8, a l’horabaixa, benvinguda de
la banda de música de Porreres, després amollada de coets i a la nit funció
de teatre amb la comèdia Huevos pasados por agua. Passat demà, dia 9,
Ofici solemne, després carreres de cintes i a les 13:00 h benedicció de la
Central Elèctrica. Així celebraren els nostres avantpassats, fa exactament
100 anys, l’arribada de l’electricitat a Banyalbufar, cosa que fou possible
gràcies a l’empenta dels germans Joan i Francesc Albertí Coll, de Cas Cosí i
Es Casino, respectivament. Al final podreu llegir algunes noticies de premsa
sobre aquesta inauguració, extretes de Banyalbufar a les publicacions

periòdiques, de J. Albertí i R. Rosselló.
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Divendres

Despús-ahir i a l’edat de 93 anys, va morir a Palma Josep Font Serra (en Pep
Font), casat amb Antònia Tomàs Álvarez. El funeral tendrà lloc dilluns que ve
a la nostra església parroquial. Descansi en pau.
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Dimarts

Aquesta vegada ha estat nin, es diu Pedro i va néixer ahir. És el primer
infant de Nando Ros Garro i Sílvia Ripoll Genovart. Com fem sempre i amb
molt de gust, enhorabona a tots els familiars i de manera especial als pares
del nou banyalbufarí.
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Dijous

Tal com estava previst, divendres passat a Esporles, dissabte a Puigpunyent i
Estellencs i diumenge a Banyalbufar, el Dr. Xavier Campillo i Besses va
presentar el seu dictamen per a la “determinació de la funcionalitat històrica
i la naturalesa de l’ús (públic o privat) dels camins que travessen la finca des
Rafal de Planícia”. Amb la divulgació d’aquest document Bany-Al-Bahar vol
aportar al debat social obert entorn a aquestes antigues vies de comunicació
-i a moltes altres de Mallorca- un acurat treball tècnic i metodològic que,
sens dubte, servirà per posar nova i més llum envers la funcionalitat i realitat
històrica d’aquests camins, és a dir, envers la seva inveterada i, fins fa poc,
mai qüestionada utilització pública.
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17

Diumenge

Aquest mes el nostre Registre Civil té feina. Ahir va néixer en Pol, segon
infant de Daniel Cardona Ferrer i Rebeca Argudo Casado. El seu germanet
Max ja té parella amb qui poder jugar a sa placeta des Penyal. Enhorabona a
tots ells i demès familiars.
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Dijous

Menys mal que avui s’ha aturat, perquè des de dimecres de la setmana
passada ha plogut cada dia. En vuit dies i segons les dades de l’estació de
l’AEMET de Sa Coma, han caigut 122,4 lm2.
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Dissabte

Dilluns passat va morir a Caracas (Veneçuela) i a l’edat de 93 anys, el major
dels germans des Casino, en Francisco Albertí Picornell, que, tot i residir en
aquell indret des de ben jove, mai va deixar de tenir contacte i venir quasi
tots els estius per Banyalbufar. Al cel sia.
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Divendres

Si us heu fixat, aquest és el NOTICIARI NÚMERO 120, això vol dir que, a
número per mes, acabam de complir DEU ANYS d’existència, havent publicat
un total de 1.717 noticietes banyalbufarines. La petita redacció del noticiari i
la Junta Directiva de Bany-Al-Bahar que li dóna suport, es congratula i està
molt contenta d’assolir aquesta fita que, el temps i altres diran, si ha estat
profitosa o no. Habent sua fata libelli.
Informació meteorològica del mes

Estació AEMET
Sa Coma
Temperatura (ºC)
Dia (hora)

Mínima

Màxima

Mitjana

Pluviometria (l/m2)

6.7

24.6

15.0

Est. AEMET / Sa Coma

30 (21:10)

6 (15:20)

142.0

LA ELECTRICIDAD EN BAÑALBUFAR.
La iniciativa de tan importante mejora débese a D. Francisco Albertí propietario y comerciante de
dicho pueblo y a dos o tres personas más también de Bañalbufar.
La mejora ha sido acogida en el pueblo con verdadero entusiasmo; la prueba de ello está en que de
las 160 familias de que aproximadamente se compone aquel, 105 han adoptado la nueva iluminación.
La fábrica al mismo tiempo que luz, proporcionará fuerza motriz para molienda de granos y para
otros varios efectos.
Días pasados se realizaron con buen éxito pruebas del alumbrado público y anoche debían
realizarse en algunas casas particulares entre ellas la Baronia señorial residencia de los señores Condes de
Sallent.
La Almudaina. Diario de la Mañana. Avisos y Noticias, 8 noviembre 1913, núm.10.667, p. 2

DE BAÑALBUFAR
Oportunamente dimos cuenta a nuestros lectores de la instalación de la electricidad en Bañalbufar.
He aquí algunos detalles de la fábrica. Los trabajos de la nueva central, han sido dirigidos por el técnico don
Jaime Ubach.
El sistema adoptado por esta es el de corriente alterna trifàsica y la generatriz de la corriente
eléctrica es de la acreditada casa Siemens Sctrukert Werk, movida por un motor “Otto” a gas pobre de 15
H.P. efectivos de la casa Laugen y Compañia, antes Gasmotoren Fabrik, encargándose de la montura del
motro D. Gabreil Bernat, maquinista naval y montador mecánico.
La dinamo es de 750 kilowats ampers y el cuadro de distribución de la corriente, 1 voltímetro común,
1 amperímetro para la excitatriz y 1 interruptor tripolar.
La red de distribución es con cuarto hilo (o neutro) siendo la tensión de la corriente a 220 voltios
entre fases y 120 en fase neutro. De la montura de la red de alumbrado particular y público se encargó el
joven don Honorato Noguera.
La Almudaina. Diario de la Mañana. Avisos y Noticias,19 noviembre 1913, núm.10.678, p. 2
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